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ONTWERPERS & SITEBOUWERS
Het mobiele web heeft de toekomst
Laat uw bedrijf groeien
Breidt uw portfolio uit
Werkt op alle toestellen
Geeft extra omzet kansen
'Het mobiele web zal in 2016
groter zijn dan het desktop
internet'
(bron: Morgan Stanley)

'Het mobiele web is het
afgelopen jaar 2000% gegroeid'
(bron: dotMobi)

Ondernemers gebruiken het mobiele
web steeds vaker om hun bedrijf
onder de aandacht te brengen van
nieuwe klanten.
Maak gebruik van deze unieke kans
en biedt hun een mobiele web
oplossing.

De voordelen voor ontwerpers en
sitebouwers
Laat uw bedrijf groeien
• Een totale bedrijfs-oplossing met
automatische herkenning van meer
dan 12000 verschillende mobieltjes.
Professionele oplossing
• SiteOp.mobi biedt u de kans om snel en
eenvoudig een mobiele website te maken.
Betere klanten service
• De beste ervaring voor uw klanten door
speciale mobiele toepassingen.
• Koppeling naar Facebook en Twitter.
Ondersteuning in meerdere talen
• Direct inzetbaar voor bijvoorbeeld
toeristen die een hotel of restaurant zoeken.
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ONTWERPERS & SITEBOUWERS
Professionele oplossing voor uw klanten.
De configuratie assistent van SiteOp.mobi geeft u een set
van gereedschap om in een handomdraai een mobiele
website te maken voor uw klanten.
80% van de door ons ondervraagde MKB ondernemers denkt dat het hebben van een website voor
smartphones zal bijdragen aan meer omzet. Eveneens 80% denkt dat het ingewikkeld en kostbaar is om
een website te laten ontwikkelen voor Blackberry of iPhone.
Ondersteuning in meerdere talen
Breidt uw klanten potentieel uit.

Werkt op ieder mobiel toestel
Geschikt voor meer dan 6000 verschillende
toestellen .

Op maat voor iedere klant
WYSIWYG editor voor alle functies.
Minimaal onderhoud, maximaal gemak.

Maak 1 site in meerdere talen
• Direct inzetbaar voor bijvoorbeeld toeristen die
een hotel of restaurant zoeken.
Automatische vertaling
• Met slechts 1 klik op de vertaal knop kunnen
klanten de website direct lezen in de taal van
hun keuze.
Automatisch doorverwijzen
• klanten krijgen direct de juiste site in beeld
Automatische schermaanpassing
• Ieder toestel de juiste lay-out door ultieme
transcoding
Zoekmachine optimalisatie
• Metatags zijn instelbaar
Maak uw mobiele website in minuten
• Binnen 15 minuten compleet online
Alles instelbaar
• Mobiele website met de juiste inhoud
Verschillende lay-outs
• Configureer in de juiste huisstijl
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